
De slimste keuze!

MALMEDY

Kies je opstelling

Kies All in House Service: 
vlekkenservice &  
constructieservice aan huis

Kies je bekleding

Kies je zitcomfort

Kies je armleuning

Kies je poot

Kies je opties

Model Malmedy is een stijlvol en sierlijk bankstel, met een zeer prettig en goed 
zitcomfort door de hoge rugleuning. De bank is voorzien van vaste zit- en 
rugkussens. Je hebt de keuze uit 2 soorten armleuningen, hierdoor kun je de bank 
volledig naar wens samenstellen. Bekijk hier alle mogelijkheden. Ons ervaren 
personeel helpt je graag bij het kiezen van jouw nieuwe zitmeubel.

M
A

LM
ED

Y

FFaauutteeuuiill 22  zziittssbbaannkk

H=90 / B=81 / D=90   A=13 / ZH=45 / ZD=52 H=90 / B=146 / D=90   A=13 / ZH=45 / ZD=52
POOT: 4 POOT: 4
1ALR 2ALR

22,,55  zziittssbbaannkk 33  zziittssbbaannkk

H=90 / B=166 / D=90   A=13 / ZH=45 / ZD=52 H=90 / B=186 / D=90   A=13 / ZH=45 / ZD=52
POOT: 4 POOT: 4
2,5ALR 3ALR

HHoocckkeerr  6600xx6600

H=45 / B=60 / D=60  ZH=45 / ZD=60
POOT: 4
Hocker 60x60

FFaauutteeuuiill  mmeett  aarrmm  AA,,  hhooggee  rruugg  eenn  ddiieeppee  zziitt

H=103 / B=81 / D=94   A=13 / ZH=47 / ZD=56
POOT: 4
1ALR A

FFaauutteeuuiill  mmeett  aarrmm  AA,,  hhooggee  rruugg  eenn  mmeeddiiuumm  zziittddiieeppttee

H=103 / B=87 / D=92   A=13 / ZH=47 / ZD=54
POOT: 4
1ALR A

33  zziittssbbaannkk  mmeett  aarrmm  BB,,  llaaggee  rruugg  eenn  oonnddiieeppee  zziitt

H=90 / B=192 / D=90  A=16 / ZH=45 / ZD=52
POOT: 4
3ALR B

1004-PM_1ALR.ai

1004-PM_1ALR.ai

3004-PM_3ALR.ai

1004-PM_1ALR.ai 2004-PM_2ALR.ai

2504-PM_2,5ALR.ai 3004-PM_3ALR.ai

5002-PM_hocker-vk-70x70.ai

1



Model Malmedy is verkrijgbaar: 
- in alle kleuren van de Profijt Meubel Stoffencollectie. 
- in de vele stofkleuren van de leverancier.
De elementen kunnen enkel in dezelfde kleur en dezelfde stof gemaakt worden.

Model Malmedy wordt standaard uitgevoerd met kunststof poten, hoogte 2,5 cm.  
Er kan ook gekozen worden voor hogere kunststof poten, of houten poten, verkrijgbaar in 
verschillende kleuren: beuken, zwart, alu-kleur, koloniaal, wengé, donker kersen, eiken, els, licht 
kersen, mahonie of walnoot. De houten poot is optioneel mogelijk met hoogte 2,5 of 4 cm.

Arm A 13cm Arm B 16cm

Kunststof poot
H2,5cm (standaard)
H4cm (optie)

HF1 H2,5cm (optie)
HF2 H4cm (optie)

Vele houtkleuren

Kies je bekleding

Kies je armleuning

Kies je poot
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Kies je opties

Textile & Leather Protector: t.b.v. stof. 

Onderhoud

*uitgezonderd hocker, deze wordt uitgevoerd met elastische singelbanden 

Materialen: 
Dit model is gemaakt van de volgende materialen: 
Romp:  Verlijmd massiefhouten romp, meubelpaneel, multiplex, stoffeerboard. 
Rug:  Elastische singelbanden, polyether 25kg/m3, diolenwatten afdeklaag. 
      

Variant 1: Sandwich (standaard)
Nosagveren*, polyether 35kg/m3 + HR-schuim 30 kg/m3,  
diolenwatten afdeklaag

Variant 3: pocketvering i.c.m. HR-schuim (optie) 
Nosagveren*, pocketvering + HR-schuim 38 kg/m3,  
diolenwatten afdeklaag

Variant 2: veerkrachtig HR-schuim (optie) 
Nosagveren*, HR-schuim 38 kg/m3,  
diolenwatten afdeklaag

Kies je zitcomfort
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Lage rug              Hoge rug
De lage rugleuning heeft een totale hoogte 
van circa 90cm, de hoge rugleuning circa 
101cm.  

Zitdiepte
Je kunt kiezen uit 
een diepe (56cm), 
medium (54cm) of 
ondiepe zit (52cm).  

Sierkussens
in dezelfde of een 
bijpassende stof  
of kleur.



Wil je je de komende 5 jaar geen zorgen maken over service en garantie? 
Sluit dan bij aanschaf van je nieuwe zitmeubel All in House Service af. 
Tegen een geringe meerprijs krijg je 5 jaar aanvullende service. 
Vlekken of constructieproblemen worden door een vakman aan huis opgelost.

Kies All in House Service:  
vlekkenservice & constructieservice aan huis
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H    Hoogte
B    Breedte
D    Diepte
A    Armbreedte
ZH  Zithoogte
ZD  Zitdiepte

Stel jouw favoriete bank samen met de keuze uit vele elementen. 
-  De onderstaande afmetingen gelden voor armleuning A (B13cm). 
-  Bij armleuning B wordt de totale breedte bij fauteuil/bank 6cm breder. 
-  Poten zijn voorgemonteerd. 
-   Hoogtemaat is inclusief de standaard poothoogte. Bij een hogere of lagere poot  

zal de hoogte en zithoogte veranderen. Wanneer er wordt gekozen voor andere  
poten dan de standaard versie, staat het aantal benodigde poten bij de elementen vermeld. 

-  Onderstaande afmetingen gelden voor de standaard zitdiepte. Indien de 
optie medium of diepe zitdiepte wordt gekozen, verandert zowel de diepte 
als de zitdiepte. Hetzelfde geldt voor de hoogte als de optie hoge rug wordt gekozen. 

-   Doorstofferen is niet mogelijk. 
-  Aangegeven afmetingen kunnen iets afwijken (ca. 5cm per element). 
-  De lijntekeningen kunnen afwijken van de werkelijke uitvoering. 
 Hieraan kunnen geen reclamaties of rechten worden ontleend. 

Kies je opstelling
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